
PATVIRTINTA 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno  gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-28 

 

 

LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 8 KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSO 

,,MATEMATINIS PA DE DE“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkursą organizuoja Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ir Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras. 

2. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių konkurso ,,Matematinis PA DE 

DE“ (toliau konkursas) nuostatai parengti vadovaujantis Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir 

kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 

m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663. 

3. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, dalyvių 

apdovanojimą, rengėjus. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas – atrasti matematikai gabius vaikus, ugdyti jų matematinius ir kitus 

gebėjimus. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1.  ugdyti gabių matematikai mokinių įgimtus ir įgytus matematinius gebėjimus, skatinant 

mokinių matematinį mąstymą, išradingumą, kūrybiškumą. 

5.2. formuoti kompleksinį mokinių požiūrį į matematiką, kaip savo kritinio mąstymo, 

bendrųjų problemų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimą. 

5.3. patirti matematinių atradimų ir komandinio darbo džiaugsmą. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių 

komandos. 

7.  Komandą sudaro penki mokiniai.  
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IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO TVARKA 

 

8. Konkurso užduotis ir jų vertinimo kriterijus rengia Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazijos matematikos mokytojai. 

9. Komanda atlieka konkurso užduotis. 

10. Konkurso užduotys susideda iš dviejų dalių: 

10.1. pirmos dalies užduotys reikalaujančios tik atsakymo. 

10.2. antros dalies užduotys reikalaujančios sprendimo ir atsakymo. 

11. Užduotys bus išsiųstos dešimt minučių iki konkurso pradžios mokyklos atsakingam 

asmeniui pateiktu elektroniniu adresu. 

12. Jei mokiniai sprendžia ne kontaktiniu būdu, mokyklos atsakingas asmuo persiunčia 

užduotis komandos nariams. 

13. Pasibaigus konkurso laikui, komandos nariai savo sprendimų lapų nuotraukas pateikia 

savo mokyklos atsakingam asmeniui, kuris visus sprendimus atsiunčia adresu 

giedrius.vaitekenas@dgg.lt iki 2021 m. kovo 24 d.  14.45 val. 

14. Patikslinta informacija bus pateikta atsakingam asmeniui nurodytu el. adresu, likus 

dviem dienoms iki konkurso pradžios. 

15. Komandų darbus vertina vertinimo komisija, sudaryta iš Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno gimnazijos matematikos mokytojų. 

16. Komandoms skiriamos I-oji, II-oji, III-oji vietos pagal surinktą taškų skaičių. 

17. Vietos dubliuojamos tuo atveju, jeigu surinktas vienodas taškų skaičius. 

18. Renginio dalyviui (komandai) surinkus mažiau kaip 50 proc. galimų taškų, prizinė vieta 

neskiriama. 

19. Konkurso rezultatai tvirtinami Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

20. Konkurso dalyviai bus apdovanoti Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 

direktoriaus padėkos raštais, nugalėtojai - diplomais. 

21. Mokytojams, parengusiems mokinius konkursui, išduodama Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro pažymos skaitmeninė versija (bus patalpinta https://www.kpkc.lt/index.php/13-

renginiu-pazymos/16-renginiu-pazymos)   

 

V SKYRIUS 

KONKURSO VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

 

22. Konkursas vyks 2021 m. kovo 24 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu. 

23. Konkurso trukmė – 1,5  val.  

 

 

  

mailto:giedrius.vaitekenas@dgg.lt
https://www.kpkc.lt/index.php/13-renginiu-pazymos/16-renginiu-pazymos
https://www.kpkc.lt/index.php/13-renginiu-pazymos/16-renginiu-pazymos
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VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Į konkursą prašome registruotis nuoroda: https://forms.gle/rgiVgcxEoLF1aqzc8 iki 2021 

m. kovo 18 d., nurodant atvykstančių mokinių vardus, pavardes, konkursui rengusio mokytojo 

vardą, pavardę, kvalifikacinę kategoriją. 

25. Registruojami tie mokiniai, kurių tėvai sutinka, kad duomenys apie mokinį (vardas, 

pavardė, mokykla ir komandos rezultatai olimpiadoje) būtų naudojami konkurso organizavimo 

tikslais, skelbiami toms mokykloms, kurių mokiniai dalyvavo konkurse, pateikiamoje rezultatų 

suvestinėje.  

26. Raštišku tėvų sutikimu dėl mokinio duomenų ir rezultatų naudojimo pasirūpina mokinį 

į konkursą užregistravęs asmuo.  

27. Tėvų sutikimai dėl duomenų naudojimo saugojami mokykloje, kurioje mokinys mokosi. 

28. Dėl išsamesnės informacijos apie konkursą kreiptis mob. tel. +370 608 61540 (Lilija 

Jurgutienė). 

29. Dėl konkurso metu kilusių klausimų kreiptis mob. tel. +370 615 45334  (Giedrius 

Vaitekėnas).  

 

KONKURSO ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

 

Nijolė Šimkevičienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė; 

Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė; 

Daiva Ivanovienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorės 

pavaduotoja ugdymui; 

Daiva Balevičienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos matematikos 

mokytoja ekspertė;  

Lilija Jurgutienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos matematikos 

mokytoja metodininkė;  

Vida Meškauskaitė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos matematikos 

mokytoja ekspertė;  

Alma Patalauskienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos- matematikos 

mokytoja metodininkė; 

Laima Starkuvienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos informacinių 

technologijų mokytoja metodininkė; 

Giedrius Vaitekėnas, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos  informacinių 

technologijų vyresnysis mokytojas, matematikos vyresnysis mokytojas. 

     

https://forms.gle/rgiVgcxEoLF1aqzc8

